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Bucureşti, 6 iulie 2016 

 

Clarificări cu privire la informațiile apărute în publicația online Cotidianul.ro  

Referitor la articolul apărut în publicația online Cotidianul.ro în data de 30 iunie 2016 Ministresa Prună 

sfidează Parlamentul și favorizează DNA, Ministerul Justiției face următoarele precizări: 

- Articolul a apărut în publicația Cotidianul înainte ca interpelarea să ajungă la Ministerul Justiției. 
Interpelarea a ajuns in Ministerul Justiției în data de 1 iulie 2016 (nr. înregistrare 
50583/01.07.2016) (Anexa 1). 
 

- În data de 18 martie 2016, ministrul justiției a transmis Senatului României o adresă referitor la 
prezentarea concluziilor asupra activității Ministerului Public. În această adresă (Anexa 2) se 
solicită transmiterea unei date disponibile pe agenda Senatului României, la care ministrul 
justiției să prezinte Parlamentului concluziile asupra Raportului de activitate a Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Se specifică în această adresă ca aceste concluzii vor viza 
inclusiv activitatea direcțiilor specializate, respectiv DNA și DIICOT.  
 

- În data de 21 martie 2016 Parlamentul României a cerut transmiterea Raportului de activitate a 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea stabilirii ulterioare acestei 
transmiteri a unei date la care concluziile asupra raportului de activitate să fie prezentate (Anexa 
3). 
 

- În data de 4 aprilie 2016 ministrul justiției a depus la Parlamentul României Raportul de 
activitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 
 

- Ministrul justiției nu a primit nici până la acest moment o dată la care poate prezenta în 
Parlamentul României concluziile asupra activității Ministerului Public. 
 

- Ministrul justiției dorește să își exprime pe această cale întreaga disponibilitate în vederea 
prezentării concluziilor asupra Raportului de activitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție (inclusiv DNA și DIICOT) imediat ce Parlamentul României va comunica o dată la 
care ministrul justiției poate prezenta aceste concluzii în Parlament.    

 

  

http://www.cotidianul.ro/ministresa-pruna-sfideaza-parlamentul-si-favorizeaza-dna-283796/
http://www.cotidianul.ro/ministresa-pruna-sfideaza-parlamentul-si-favorizeaza-dna-283796/
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